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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 جاء بنقٍل من البداية والنهايةة للاةا ا ابةن ك،يةرو يقةأعج بةع أبةةل مةن الو ارةشو وح ةر  ةا ل  هذا
و)جةةةةامم المسةةةةا يد(  ا(ومسةةةةلم  ) (البخةةةةار  )مةةةةن بةةةةالو تبراةةةةع وأرا ةةةةا   ةةةةععم ة ةةةةه يا ةةةةا  ع مةةةة ل ة 

 .أر    نأ  ة   ماا ياوغير ذلك من  وو)الكشاف( للعمخشر  
 ةة  ال ةةامم ا مةةأ  طالاةةاري الشةةمال  منةةهو عنةةد طةةا   لمةةا كةةا   ةةأم ا ربوةةاء  ةةلق  ةةهر رجةةش  ةةرة 

وة ةا ة ابةل عليةه  ومن ةوع )صايح البخةار ( للةأ ةانةاء ك ةا  الولةم منةهو مةن ح  ةهعل  الكال ة 
ة لو ةمٍ  ؛الكلمةا  صةا  طوة و غير ة ه ي  ابيد و  أوى جيد   من  سخةٍ   ة   ا يةهو وربمةا لاةن ةي  

مةةن الماةةداينو  أع ةةش ذلةةك  وجماعةةةل  ووالخاصةةةمةةن الوامةةة  ك،يةةرل  واج مةةم ألةة ل  و طوةة  ا حيةةا
 .اجد   ل   رو طقية الك ا  علأ هذا المنأاع لو يمل  جك،يرانو و اع آأرو  منهم جماعة  

اج مونةةا  ةة  اليةةأم ال،ةةا   وهةةأ مسةة هل  ةةوبا   ةة  المكةةا  المةةذكأرو وح ةةر  ا ةة  الق ةةا  اةةم 
أوع كع طأ   علأ الواو  غير ة ه لم ي   قرة  واد ينمن ال  الءو واج مم الوامة م   وجماعةل  والشا و 

ة اةم جةاء القا ةيا  الان ة  ا ل ةا،و   ولاةن  ة  طوة  ا   أمو و قي عليه طو  ا حاو ة،و وص 
م  و بأ  من ةمةر،و ومةنها  أ  طه م  طو  الش ءو هذا والوامة م   ا قرة طا رتهما ةي    ووالمالك 

جةاة و و ةاعج ة ةا مةا أرجةب مةن بةالو  من   قر  ب قبيل  ديهو و ةر  طك ةاب   لةه طالسةماى علةأ اإ
 وللةةأ مصةةر ليلةةة ال موةةة حةةل يع ةة و وذكةةر   ةة  بالو ةةا مشةةهأرو اةةم ر لال للةةأ القصةةد لليةةكو وة  ت  

 ب.من الدراهم يقار  ا ل  و د كارمه الق ا  وا عيا  طش ءٍ 
يقول: أال تـدل هـ ا الق ـل  أـ  أن صفـح اـحيا ال  ـار  الذ  جاء بهذ، القصة ةو ا ع أبةو 

ا ُيتعجب منه؟  بحروفه كان في ذلك الع ر أمًرا نادًرا جدًّ
الو ال و ش من كأ ه ةع م و ةع م  ال    قن الوربيةو و د يكأ   ة  حد ،ةه مةم النةاي ال ي اسةن 
ةةن ة  هةةأ موةةروفل عنةةد ةهةةل الولةةمو  ال خاطةةشو لكنةةه يا ةةاو  هةةذا ةمةةر ع يةةش طال وةةلو وةمةةا ح ةةا السد

ةحمد طارو هو وهأ ةع م من الس ة يون   ة  م مأعةهو و ة  غراطةة وابن ك،ير يا ا م سند اإمام 
ةش لذا   ر ة ا طو  ةحاو ،هو وا أجد عند ا اآل  مةن يا ةا السة ة ومةا  ةأت السة ةو  هةذا غيةر م  و  
 للأ و  نا هذاو  وم  بل االاين  ةنة ةو عشةران  ةنة ةو ة ،ةر مةن ذلةك طقليةل يونة  ي و ةش منةه لذا

 هةةم جةةروا ومشةةأا علةةأ  ةةنٍن موةةينو وعلةةأ  مةةٍي م وةةين  ةة  الةة ولم  يةةل يا ةةا صةةايح البخةةار ؛  
ُو  مةةةةا ي ا ةةةةاا لليةةةةه واا  ةةةةأ  مةةةةا ي ا ةةةةاا لليةةةةهو  يا  ةةةةأ  )ا ربوةةةةين( و)الومةةةةد (  وال ولةةةةيمو يقةةةةر
و)البلةةأ ( علةةأ ال ةةاو  المورو ةةة عنةةدهم مةةنهم مةةن   ر ةةأ للةةأ ح ةةا المن قةةأو وةمةةا طالنسةةبة لك ةةش 

ُو هاو وا  قهأ   ا. المسند  هم يقر  منهاو واو نأ  بهاو لكن من يا  ها منهم  ليلل جدًّ
وةما ةمر الو ش    هذ، القصة؛  لكأ ه ةع م و ةع م  جاء من بالو الو م من تبراع    ل را  
اآل  أرا ا و وكأ ه يا ا هذ، الك ةش البخةار  ومسةلمو جةامم المسةا يد للاةا ا بةن ك،يةر أمسةين 

 خشر و و د يكأ  عند،    علأٍم ةأرى ما أظا .م  لد..ةربوين م  لدو و)الكشاف( للعم
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 3 معال  الشيخ عبد الكريم اخلضري

ج مةةةن   ةةةأع -واحةةةٍد مةةةنهم يقةةةأع-وذكةةةروا مةةةن  ةةةأاور الا ةةةا  ةةة  ك ةةةش ال ةةةراجم ة ةةةه مةةةن   ةةةأع 
ما أظةةات  ك ةةا  ا غةةا  و هةةذا الةةذ  يا ةةا ا غةةا    ةةأ اللةة  مشةة  عليةةه وهةةأ  ةة  طراقةةه للةةأ 

،يةر  لولةم  ال  ةك ة ةه يا ةا ة ةياء كا غا   الذ  هأ من ة ل الك ش  أ  ا واه مام ا من   بل ةهةل ا
ة، لو وذكةر ة ةه يا ةا مصةن   ابةن ةبة   ةيبةو وال    صةأر ة ةه يا ةا  او ومن المواصةران مةن    جدًّ

ا ة ه كذلك.  م صن   ابن ةب   يبةو وال يا ا الصاياين طويد جدًّ
يكةةأ  علةةأ كةةل حةةاع الا ةةا مأجةةأوو ومةةاةاع علةةأ مةةر الوصةةأر لال ة ةةه   ةةر  ةة  مةةدٍ  ماةةدو و و ةةد 
آل    أر،    بلٍد وو  بلدو  د يكأ    أر الا ةا عنةد ةهةل الولةم وطالطةه  ة  بلةٍد وو  آأةرو لكنةه ا

 ط و، و شيو و مونا من   طاوع علأ ح ا ةوارد البيهق و وةوارةد المسة در و وةوارد...والامةد ه
ةةن ة -جةةل  وعةةال–هةةذ،   ومةةة مةةن هللا    لةةه   رجةةأ ة  يكةةأ   ةة ح بهةةا علةةأ النةةايو والةةذ   ةةن  هةةذ، السد

 ةجرهاو وةجر من عمل بهاو وهللا المس وا .
 طالب:........

البةةد ة  ي خ بةةرو طالةةش علةةم ممةةن   ةةروو علينةةا وهةةأ توليمةةه م أ ةةي  ةةععم ة ةةه  سةةق ) ةة ح البةةار ( 
 ةةةامال و و ةةةألن  عةةةن ة  ةةةل   سةةةخة عةةةن الكرمةةةا   لينسةةةخه وك  ةةةش ةأةةةرىو وللنةةةاي  يمةةةا يوشةةةقأ  

ليةةةل الةةةداع  لنسةةةخها إل   منةةةأ اإ سةةةا  ة   نسةةةق مصةةةا  ا يقةةةرة  يةةةه  مةةذاهشو هةةةذ، ك ةةةش مطبأعةةةة
اةةه طخطةةه ة منيةةة هةةذ،و ةمةةا  نسةةق ) ةة ح  وان ةةر  يةةه لذا كةةا  مةةن ةهةةل الخةةي ال يةةدو يونةة  هةةذا   أر  

 وهللا المس وا . إلالبار (
  م .

 الحمد هلل رب العالمين، واأ  هللا وسأم  أ  ن ينا محمٍد و أ  آله واح ه.
 نـ ر ومـن ،بـه : "كتاب الن ور: ومن ن ر أن ُيطيع هللا تعال  لزمه الوفاء- تعال رصمه هللا–قال 
 العتـ و  ،والعمـرة والحـ  ،وال ـيا  ال ـالة الطا ل ون ر ،يمينٍ  كفارة وكفر يع ه فال يع يه أن

- هلل :ليقـو أن مثـ  امطأقً  ن را كان سواء   المعاني ه ا في وما ،والجهاد واال تكاف ،وال دقل
 "   وج  ز   هللا شفاني إن :قوله مث  ب فلٍ   أقه أو ،وك ا ك ا أفع  أن  أي -وج     ز  

 طالب:........
 ها.

 طالب:........
  أ 

 طالب:........
  م  ل كم  ل ما م طالبين طالم غن .

 ".ب فلٍ   أقه أو"
  ان  رجم للأ الم غن  لذا اأ ل ب الندسق.
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 مـالي مسـأ   أو افالًنـ شـف  أو  أتـي مـن -وجـ   ز  - هللا شفاني إن :قوله مث  ب فلٍ   أقه أو"
 .به الوفاء فعأيه ،ذلك من بأوغه  أم   ما فأدرك ،المعن  ه ا في كان ما أو الغائب
 فـال هأشـ ه مـا أو مـلالمحر   الـنف  أقتـ  أو ،ال مر أشرب أن  أي هلل :يقول أن المع يل ون ر
 أصسـن   ألـ أو دابتـي أركبو  ،دار   أسكن أن  أي هلل :قال وإذا ،يمين كفارة رويكف    ،ذلك يفع 
 ".مع يل وال طا لٍ  ن رُ  ه ا يكن لم أش هه وما ثيابي
.   ذر 

 طالب: نعم يا شيخ.
  ذر  
 نـ ر نوإ ،ينكاليم الن ر ألن ؛يمينٍ  كفارة كفر يفعأه لم فإن، مع يل وال طا لٍ  ن رُ  ه ا يكن لم"
 ".لهبما يت دق أن ن ر ومن ،يمينٍ  كفارة رف   ويك ،طأ يُ  ال أن له حباستُ  زوجته طأ يُ  أن

  للأ هنا جوله    طبوة المغن  من الشر  وهأ من الم نو  وم."ون ر الطا ل"  يقأعج من  ألهج
 يـه أ هللا اـأ  - الن ـي  ـن رو   كمـا ،بثأثه يت دق أن أجزأ بماله كأه يت دق أن ن ر ومن"

 الفقــ ،مــالي مـن أن أــع أن هللا رســول يـا تــويتي مــن إن :قـال صــين ل ابــل ألبـي قــال أنــه -وسـأم
 ال ك يــر   شــيخ   وهــو ي ــو  أن نــ ر ومــن «الثأــ  يجزئــك»: -وســأم  أيــه هللا اــأ - هللا رســول
 لـم أو اددً  ـ يـ كر ولـم ااـيامً  نـ ر وإذا ا،مسـكينً  يـو  لك  وأطعم ،يمينٍ  كفارة ركف   ال يا  يطي 
  ".ينٍ يم كفارة روكف   برك   المشي ن ر نوإ ،ركعتان ال الة وأق  ،يو ٍ  او  ذلك فأق  ،ينوا

 وإ   ذر المش .
 ب.يمينٍ  كفارة روكف   برك   المشي ن ر نوإب طالب:
 " مرة أو ص ٍ  في يمشي أن إال اجز يُ  لم الحرا  هللا بيت إل  المشي ن ر نوإال  بله ب

 " مرة أو ص ٍ  في إال اجز يُ  لم الحرا  هللا بيت إل  المشي ن ر نوإ"
  ر المشي" ثانيلً  يا شيخ  ندكم؟طالب: "وإن ن

 نعم.
 طالب:........

 طالب: بعد "في صٍ  أو  مرة".
 .يمينٍ  ك ار  روك    شرك   المش  عن ع ع  إ 
 " مرة أو ص ٍ  في إال اجز يُ  لم الحرا  هللا بيت إل  المشي ن ر نوإ"

 .عمر  ةو حجٍ    لال ة  يمش  
 .يمينٍ  كفارة روكف   برك  "إال أن يمشي في صٍ  أو  مرٍة، فإن  جز 
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 5 ضريخلمعال  الشيخ عبد الكريم ا

 اـيا   رنـ وإذا .بعينهـا رق لً  نوى  يكون  أن إال الواجب  ن تجزئ  التي فهي رق لٍ   ت  ن ر وإذا
 .ون را لرمضان ايامه أجزأ رمضان شهر من يو ٍ  أول فقد  ،فالن يقد  يو  من شهرٍ 
 ،نـهمكا ايوًمـ واـا  ي ـمه لـم أضـح  يو  أو فطرٍ  يو  فقد  ،فالن يقد  يو  ي و  أن ن ر نوإ
 أبـي ن ـ الـروايتين إصـدى فـي اامه التشري  أيا  من ايومً  قدومه واف  وإن ،يمين كفارة روكف  
 .ميني كفارة رويكف    مكانه ايومً  وي و  ،ي ومه ال األخرى  والروايل -هللا رصمه- هللا   د
 "بعضه في مض ف يسمه ولم امتتابعً  اشهرً  ي و  أن ن ر ومن

  مرض    طو ه.
 مرض  ندنا فمض  أصسن هللا إليك.طالب:  ف

 وا ح.  "فمرض فإن  وفي"
ـ بنـ   ـوفي فـإذا"فمرض في بعضـه،   ارةكفـ وال متتـابع بشـهرٍ  أتـ  أصـب وإن ،يمـين كفـارة روكف 

 .فيه وصاضت متتابعٍ  شهرٍ  ايا  تن ر  إذا المرأة وك لك ، أيه
 .ينيم كفارة روكف   ،اشهرً  ابتدأ   رٍ  بغير ايومً  فأفطر ،بعينه اشهرً  ي و  أن ن ر ومن
 نمـ كـان مـا كـ  وكـ لك ،أقاريه من رثتهو   نه اا  به يأتي أن ق   فمات ،ي و  أن ن ر ومن
 ، وهللا أ أم".طا لٍ  ن ر

الامد ه ر  الوالمينو وصلأ هللا و لم وبار  علأ عبد، ور أله  بينةا مامةد وعلةأ آلةه وصةابه 
  ةجموينو ةما طودج
لم كل ة  وهةأ للةعام اإ سةا  ةو ا والنذور جمم  ةذرٍ "كتاب الن ور"  ج-لأرحمه هللا توا- يقأع المؤل 

 طما لم   لعم طه  رع ا ه جل  وعال.   سه
و وبا  النذر  ةاع ةهةل الولةمج ة ةه مةن ةع ةش ا بةأا  لذ النةذر  ة  ا صةل مكةرو،و ولةم   رغ ةش  يةه

 ه و ها  ه الأجأ .هذ، بدا   «إنما ُيست رج به من ال  ي »بل ل ما جاء    الاد ، 
والموةةروف  ةة  القأاعةةد الشةةرعية ة  ا  ةةبا  لهةةا ةحكةةام الغايةةا و  ةةإذا كا ةةب الغايةةة وهةة  الأ ةةاء 
طالنةةةذر واجبةةةةو  ينبغةةة  ة  يكةةةأ  علةةةأ القاعةةةد  ة  يكةةةأ  النةةةذر واجب ةةةاو لكةةةن هةةةذا أةةةرا عةةةن هةةةذ، 

   ڀ پ   ڀ   ڀ   }بةة القاعد ؛ ولةذا  ةالأاج ل ةه طةا ل مةن الولةم غراةشو بدا  ةه مكروهةة و ها  ةه واج

ن يع ـي أمن نـ ر أن ُيطيـع هللا فأُيطعـه، ومـن نـ ر »ةو   بنذر   [7]اإلنسان: {ڀ   ٺ   ٺ   
 «  هللا فال يع ه

ر أن مـن نــ »ب للاةد ، الةذ  ذكر ةا، بـه لزمـه الوفـاء - ـز  وجـ   –ومـن نـ ر أن ُيطيـع هللا  ةاعج ب
 كفـرو  هييع ـ فـال يع ـيه أن نـ ر ومـن" « ـهُيطيع هللا فأُيطعه، ومن ن ر أن يع ي هللا فال يع

    حكم النذر    هذ، الاالة حكمه حكم اليمين." يمينٍ  كفارة
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ة نن ة ةه علأ ة  الولماء يخ ل أ      ذر الموصية هل ي ك  ر ةو ال ي ك  ر  وجاء  ة  حةد ٍ،  ة  السد
 ي ك   ر ك ار  يمين.

 ".وال يا  ال الة الطا ل ون ر"
  ي ك   ةةر ي ك   ةةرو  ةةالأاج   ةةه لةةم  نوقةةد ةصةةال  النةةذرو  ةةذر الموصةةية لةةم  نوقةةدو  كيةةالةةذ ن يقألةةأ ج ال  

 عن  ذٍر لم  نوقد إل المسألة أال ية.
" كــافواال ت ،وال ــدقل والعتــ  ،والعمــرة والحــ ، وال ــيا  ال ــالةيونةة  ةم،ل ةةه ب" الطا ــل ونــ ر"

 يه الصال  والسالم.وغير ذلك من ا مأر ال   جاء ا مر بها عن هللا وعن ر أله عل
 مما ةمر هللا طه جل  وعال." المعاني ه ا في وما ،والجهاد واال تكاف"
  ـز  - هلل :وليقـ أن"سواء  كان ن  را مطأًقـا بـ النسخة ا أرى ال     ررب علينا" مطأ    را   ن   سواء  "

 من غير ة  يقر ه طش ء." وك ا ك ا أفع  أن  أي -وج   
 مـالي مسـأ   أو افالًنـ شـف  أو  أتـي مـن -وجـ     ز  - هللا شفاني إن :قوله مث  ب فلٍ   أقه أو"

  عال.ومولأمل ة ه لذا  ل م  الذ   ل مه هأ هللا جل  "سأ م"    الندسخة ال     ررب " الغائب
إ ةه ةور  مةا  ة ا، هللا ةو  ة أ  ال  ةا ةو  ةل م مالةهو  "  أم ـ مـا فـأدرك ،المعنـ  هـ ا في كان ما أو"

   ه  ذر طاعة. "فعأيه الوفاء به"حين،ٍذ ةم لو و 
  ةه ططأعةه واأ يةار، مةا ي خةرا  «إنما ُيسـت رج بـه مـن ال  يـ »و بش الكراهية  صل النذر وة ه 

ةةم    ةة ءو لكةةن لذا ةلةةعم   سةةه  ةةأأرا؛   ةةه ةلةةعم   سةةهو هةةأ ططأعةةه واأ يةةار، لةةن ي خةةرا؛ ولهةةذا   
ةا يونة  مةن  -وهذا مأجأو عةن طوة  الم قةدمين–طخيال و طو هم    لةعم   سةه ة ةه لذا اغ ةا   خص 

ا تصدت بدرهمو وهذا الشةخ    سةهو  ةاعج وجةد  الغيبةة  ةهلةل  طا  للعام الن س لذا اغ ا   خص 
ةةةاو  ةةةا ة  ةصةةةأم  أم  علةةة و الةةةدرهم  ةةةهل ال ةةةيما لذا كةةةا  غني ةةةاو  ألعمةةةب   سةةة  ل  اغ بةةةب  خص 

  حكمةةه حكةةم...وإ  كا ةةب الصةةيغة  ا قطوةةب الغيبةةةو م،ةةل هةةذا لةةأ مةةا صةةامو  ةةذر وال مةةا هةةأ بنةةذر
أبراةةةو لكنهةةا  ةة  حقيق هةةا ل شةةاءو  م،ةةل هةةذا لةةأ مةةا  ةةاع هةةذا الكةةالم لةةن يصةةأمو م،ةةل النةةاذر لةةأ لةةم 
ةةم  طخةةيال  لهةةذا ا مةةرو هةةذا الشةةخ  الةةذ   ةةاعج ل    نةةذر مةةا صةةامو لةةأ لةةم  نةةذر مةةا تصةةد تو  س 

ةاو هةل  قةأعج ل ةه طخيةل م،ةل النةاذر    ةه ا صمب  أم  لةأ لةم يقةل هكةذا مةا صةام وال  اغ بب  خص 
ت بةةدرهم وهكةةذاو  ةةالمونأ مأجةةأو هنةةا وهنةةا و ولكةةن ال  ةةك ة  م،ةةل هةةذا الةةذ  ربةةي  ةةذر، ةو  تصةةد 
 المه الم شبه للنذر ربطه ب ر  موصية غير من ربطه ط وٍل م بةا  ةو حصةأع   ةٍم لةهو يونة   ة ا 

ل م ماله كأ ه  رى ة  هذا النةذر هللا مرا   كأ ه  رى ة  هذا النذر له ةار      اء مرا هو ةو  
لةةه ةاةةر  ةة   ةةالمة مالةةهو ولكةةن حقيقةةة الاةةاع ة ةةه كأ ةةه ي خةةرا هةةذا المةةاع الةةذ  ال ي خرجةةه لةةأال هةةذا 

علةةأ هةةذ، السةةالمة  -جةةل  وعةةال–النةةذر  يمةةا ي هةةر مةةن حةةاع غالةةش المسةةلمين ة ةةه مةةن الشةةكر ه 
للمةةاع اب ةةداء  مةةن غيةةر ا  را ةةه طشةة ٍء  وعلةةأ هةةذا الشةة اءو لكةةن مةةم ذلةةك االب ةةداء طالوبةةاو  ةو طالبةةذع
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ياصل له من   م الد يا ال  ك ة  هذا هأ ا صل وهأ ا  ملو وال،ا   ما صةام وال تصةد ت لال؛ 
    هللا   ا مرا ه و ل م ماله   يه  أى مقاي ةو ومن هنا جاء  الكراهية.

 طالب:........
 ،. ل ما ة هم النذر؛    الوبر  طالموا   ال طا ل ا

 طالب:........
 وال   كلمو لذا ما تكلم ما   رتش عليه حكم.

 طالب:........
 ولأ لم يقل لذا كا  المونأ والنية مأجأو  ال  لعمه.

 طالب:........
  وم.

 طالب:........
 وان 

 طالب:........
 هذا كله ك ارا  هذا ك ار  النذرو ما هأ  بيه طالك ار  ه  ك ار .

 طالب:........
  ك ار  لما  ذر، علأ   سةه ةو ل مةا  طوةه علةأ   سةه ةو عقةد، علةأ   سةه مةن يمةين ةو  ةذر هذ، ه

 هذ، ك ارا . 
 ترى البا  طأال بأو ا وهللا ة   سرو،.

  ةهةذ، ل ةا  ها للةأ الةن س ا و  يق  ة  " ال مر أشرب أن  أي هلل :يقول أن المع يل ون ر"
 عليةةةه ة  يشةةةر  الخمةةةر ةو يق ةةةل الةةةن س ت صةةةرف م،ةةةل مةةةا  ةةةاعج هةةةأ علةةةأ ملةةةة عبةةةد المطلةةةشو ه

ٍذ؛ من  ذر هةذ، مواصة  كبةاررو  ةال ي ةأة لةه الأ ةاء طةه حين،ة" ذلك يفع  فال أش ههالمارمة بوما 
 .«من ن ر أن يع ي هللا فال يع ه»   
هةأ  ةذر و  -جةل  وعةال–  ه  طم علأ   سه  ذر ا ة  ي وةل ولةم ي وةلو وهةأ ه " يمين كفارة رويكف   "

ةةنن وك ارتةةه ك ةةار  يمةةين؛ ولةةذا  ةةاع جمةةمل مةةن ةهةةل موصةةية و  جةةاء  ةة  الاةةد ، الةةذ  ذكر ةةا  ةة  السد
ةةر ك ةةار  يمةةين كمةةا عنةةد ا طالك ةةا ؛   ةةه مةةا و ةةأو وا صةةل ة  الأ ةةاء م اةةر م والةةذ ن  والولةةمج ة ةةه ي ك  
اع حةةكةةل يقألةةأ ج ال ي ك ةةرو  ةةالأاج ل ةةه ةصةةال  لةةم  نوقةةد؛    النةةذر لةةم  نوقةةد  كيةة  ي ك   ةةر إل وعلةةأ 

 المسألة كما  مو م. 
أن  "هلل  أـي يونة   ة  ا مةأر المباحةة ال طاعةة وال موصةيةأركب دابتـي"  أن  أي هلل :قال وإذا"

بـه"  "ن ر الطا ـل يجـب الوفـاء يون  م،ل ما  لنا    ا مأر المباحةةأركب دابتي أو أسكن دار " 
 و ذر الموصية ال ي أة الأ اء طهو و يه ةحكاٍم تقدم طو ها.
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 فـإنب  مةا الاكةم  يقةأعج "مع ـيل وال طا ـلٍ  نـ رُ  هـ ا يكن لم أش هه وما ثيابي أصسن أل   أو"
 .  ه أال  ما  طوه علأ   سهو أال  النذر الذ   طوه علأ   سه" يمينٍ  كفارة كفر يفعأه لم
عر نةا " يمينٍ  كفارة رويكف    ،طأ يُ  ال أن له حباستُ  زوجته طأ يُ  أن ن ر نوإ ،كاليمين الن ر ألن"

حكةةةم  ةةةذر الطاعةةةة وحكةةةم  ةةةذر الموصةةةيةو لذا  ةةةذر ة  ي وةةةل مسةةة اب ا ةو  ةةةذر ة   رتكةةةش مكروه ةةةاو 
 كفـارة رويكف  ـ ،طأـ يُ  ال أن لـه حباسـتُ  زوجتـه طأـ يُ  أن ن ر إذاو "والطالت م،اع للمكرو،و يقةأعج 

  .ر م اوإ  لم يكن م ا «أبغض الحالل إل  هللا الطالق»وا  دلأا طالاد ، المشهأر " يمينٍ 
ت طال،لة، " بثأثـه يت ـدق أن اأجـزأ بماله كأه يت دق أن ن ر ومن" يقأعج  دت صةيونة  لذا تصةد 

 عليه ة ه و أ بنذر،  
 طالب:........

 ها.
 طالب:........

  أ 
 طالب:........

 هأ    الأا م و   الاقيقة لم يف  بنذر،و لكن كأ ه ةحسن وا ك  ر عن يمينه هذا   ء اا  .
ــ ر ومــن" ــه يت ــدق أن ن ــه كأ الشةةا و  يقةةأعج  لعمةةه ة    صةةدت " بثأثــه يت ــدق أن اأجــزأ بمال

 ط ميم ماله؛   ه  ذر هكذا.
 ويتيتـ مـن إن :قال صين ل ابل ألبي قال أنه -وسأم  أيه هللا اأ - الن ي  ن رو   كما "بثأثه
 "« الثأـ جزئـكي»: -وسـأم  أيـه هللا اـأ - هللا رسـول فقـال ،مـالي مـن أن أع أن هللا رسول يا

ر هذا  ذر وال أبر  ما  اعج ه عل  ة  ةتصدت طكذا ط ميم مال و لذ هأ ي خبر بين  د  من ي قةر 
  ةةه لةةأ  ةةذر ماةةر م ةو  ةةذر مكةةرو، ة ةةل ا حةةأاع  يةةه  -عليةةه الصةةال  والسةةالم–الاكةةم وهةةأ النبةة  

ك إن تـ ر ورثتـك إنـ»منةم  ةود  -عليةه الصةال  والسةالم–الكراهة ة    صدت ط ميةم مالةهو والنبة  
 والحددث   «الثأــ  والثأــ  كثيــر» م،ةةل هةةذا  «أغنيــاء خيــر  مــن أن تــ رهم  الــل يتكففــون النــا 

ج في السُّنن.     ُمخرَّ
ل منزلل  الن ر؟ طالب: أصسن هللا إليك لفظل "ُيجزئك" أال ُتفهم أنه أوجب  أ  نفسه، فُينز 

  ُجزئك  عني  كفيك.

 زئك".طالب: إيه، لكن لما    ر بـ "ُيج
تجاوزنهدا ركبوا عليد  أشدياء كثيدرة   «الثأ  والثأ  كثير»هم ركبوا على حث   سعث أشياء كثيرة 

 روع.من الكل أو النصف أو الثلثين إلى الثل  وجعلوا ما زاد على ذلك قثٌر زائث على المش

 طالب: أبو ل ابل وال كعب بن مالك؟
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ةةنن ة بةة  واوو والبيهقةة و وكوةةش بةةن مالةةك  ةة   وةةش بةةن مالةةك بةةدو  تاد ةةد الةة،و ةبةةأ لباطةةة  ةة    
 الصاياينو لكن من وو  تاد د ال،ل،.

ـ ال ـيا  يطيـ  ال ك يـر   شـيخ   وهو ي و  أن ن ر ومنب ۈ      ۆ ۇ   ۇ   ۆ   }ب يمـينٍ  كفـارة ركف 

 مين.ال ي طي  الصيام وع ع عن الصيامو  إ ه حين،ٍذ ي ك   ر ك ار  ي [286]ال قرة: {ۈٴۇ 
   ار  اليمين عن النذر واإطوام عن الصيام.ا" ينً مسك يو  لك  وأطعم"
م غاربةه ة  ه عليةه ة  يصةأم لذا  ةدا"  ـددً  يـ كر ولـم ااـيامً  نـ ر وإذاا مسـكينً  يـو  لك  وأطعم" 

مةن  مةا جةاع  ة  أةاطر، ة ةه  نةأ  عةدو موةينا، ولـم ينـوا"  ـددً  يـ كر ولم اايامً  ن ر وإذا" يصأم
 .ح ة  ي قاع لهج صيام  ه يص"فأق  ذلك او  يو "  ا يام
ا  ة  وعند طو هم ركوة؛    الركو ين ة ل ما    ال رار و والركوة ة ل م" ركعتان ال الة وأق "

نن    الأترو  وم.  السد
 طالب: م ن جمع بين الكفارة واإلطعا ؟

 الك ار  عن عقد النذرو واإطوام عن تر  الصيام.
 وف  بن را.طالب: هو الن ر ايا  فأم ا كف ر كأنه لم يُ 

 ها.
 طالب: مح  الن ر بالكفارة لم يكن بال يا  أساًسا وجوب صت  ُيقض  به.

ر  ـن فـيمن قـال لـه: الثأـ ، قـال: كف  ـ -اـأ  هللا  أيـه وسـأم–طالب: لو كان ك لك كان الن ي 
 الثأثين.

ـ ال ــيا  يطيـ  ال ك يــر   شـيخ   وهــو ي ـو  أن نــ ر ومـنب ا ال ر ممةة   هةةذا النةذ" يمـينٍ  كفــارة ركف 
 .ي طات وال ي س طاىو  يكأ  حكمه حكم اليمينو وا ك   ر ك ار  يمين

ة لوقةةد ال مةةم بةةين الك ةةار  واإطوةةام   ةةروا للةةأ ة  الك ةةار  وال هةةة من كةةا" مســكينً  يــو  لكــ  وأطعــم"
 اليمينو واإطوام عن تر  الصيام.

   ة ةل  "ركعتـان ال ـالة وأقـ ا، ولم ينـوا، فأقـ  ذلـك اـو  يـوٍ   ددً  ي كر ولم اايامً  ن ر وإذا"
 ال رار  صال  ال  ر وه  ركو ا و و اع طو همج ركوةو يون  هل ت سمأ الركوة صال  

 طالب: في الوتر ُتسم  االة.
   الأترو لكن هل جاء   ءل من المر أى    الأتر ة ه ركوة  جاء عن طو  الصااطة ة    ةأتر 

ش طو ةهم للةةأ ة  ال ماعةة ال ت ةةدر  طأ ةةل بركوةةو وة ةةل مةن ركوةةٍة ال ي سةمأ صةةال و ومةةن هةذا ذهةة
 من ركوة.

 طالب:........
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جةةاء  ةة  طوةة  الصةةأر صةةال  الخةةأف ة هةةا ركوةةةو لكةةن هةةم م، لةةأا طةةالأترو وة ةةه   ةةأتأ بركوةةة وة لةةه 
 االث.

 علأ كل حاع....
تر له ما فإذا خشي أصدكم ال  ا فأُي     واصدًة تو »: - أيه ال الة والسال –طالب: لكن قوله 

 «.اأ قد 
 ليه؛   ه مصل  من  بل.
 .«فأُي     واصدة»طالب: لكن سماها االة 

  علأ كل حاع هأ م صل  من  بل هذ، تاطوة ل ما  بلهاو ما ة ا ة اةى    كأ ها ت سةمأ صةال  ةو ة
الأتر ي  ةع  بركوةة عنةد  ةي  الأ ةب هةذا مةا هةأ ماةل  ةعاىو لكةن مةن  ةاعج ة ةل الصةال  ركو ةا  

 ال رار و   ر للأ ال را ة وة  صال  الصبح ركو ا . ما عند ا   ر للأ 
ق بينما إذا ن رها في النهار أو ن رها في الأ -أصسن هللا إليك–طالب: لكن  نـت ي ، فـإن كالو ُفر  

 في النهار فال ُيجزئ أق  من ركعتين، وإن ن رها في الأي  أجزأته ركعل.
 نذر    النهار ما هأ بهذا المقصأو.لذا  اعج ه عل  ة  ة صل     النهارو ما هأ و أى ال

 طالب: أن تقع ال الة في النهار فال ُيجزئه.
  ذر ة  ي صل     النهار.

 طالب: فال ُيجزئه إال ركعتان؛ ألن ما ُي أ  في النهار ركعل واصدة.
 يون  ال رف له ةار    الواوا  

 طالب:........
 ها.

 طالب:........
  أ 

 طالب:........
 ر؛   ه لذا   أ وتر، طالنهار   أ ما كا   أتر طه وةاو ركوة.لطهو    الأت

ر ة  يمشة  لذا  ةذ"  مـرة أو صـ ٍ  فـي يمشي أن إال اجز يُ  لم الحرا  هللا بيت إل  المشي ن ر ذاوإب
 واصل البيب الارام وارجم من غير حجٍ  ةو عمر  صار  ذر م با  وال 

 طالب: أقرب إل  المع يل؛ ألن فيه مشقل.
 لعمه الأ اء طه لذا  ذر طاعةة حةج ةو عمةر و والمشة  مةن م طلبةا  الاةج والومةر ؛   ةه  لكن م أ

ُمرهـــا »ال يمكةةةن ة  يصةةةل لال طالمشةةة و  ةةةذر ة  يمشةةة  وال  ركةةةشو وال ةةة   ةةةذر  ة  تمشةةة   ةةةاعج 
ـــب     المشةةة  لذاتةةةه لةةةيس طوبةةةاوٍ  مسةةة قلةو وإ مةةةا لذا لةةةم   أجةةةد البةةةد لو وهللا عةةةن توةةةذ ش «فأترك

 .   «ُمرها فأتركب»ه غن و  اعج اإ سا    س
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 طالب:........
ةةنن ة ةةه ي ك   ةةر   ةة  ة ،ةةر مةةن وليةةل علةةأ هةةذا  ةة   صةة و لكةةن اإ ةةكاع  ةة  الاةةد ، الةةذ   ةة  السد

   ار  يمينو الاين  ن ر لذا كا     ةولة عند صاحش المغن .
 مـرة،   ٍ  أو أ  قول الم ن  ف أنه لم ُيجزا إال أن يمشي في صـ -أصسن هللا إليك–طالب: لكن 

 يأزمه المشي من بيته وال من الميقات؟
 علأ حسش ما  أى.

 طالب:  أ  صسب النيل.
علأ حسش  ي هو مشأا من ة اص  الد يا كا  يمر بنا بن د مةن المشةرت وة اصة  الةد يا مةن يقةأع 

همةم عاليةةو اآل   ركةش السةيار  مةن البيةب للةأ المسة د وهة  ال  لناج   ة ة ةهر وة ةا ةمشة  وة ،ةر
تعاةةد علةةةأ أمسةةةين م ةةر االاةةةين م ةةةرو والاةةج يصةةةل للةةةأ بيةةب هللا الاةةةرام طساعة.. ةةةاعة و صةةة  
امو ططيار  وا ،ا لأ هاو وت ي  ةأال همو وتسأء ةأال همو وت ي    أ همو والمسةألة كلهةا ةربوةة ةية

 لكن هللا حكيمل عليم ال رف مشكل.
 طالب:........

  أ 
 طالب:........

 يمش  ما عند، راحلة.
 :........طالب

ا هللا ةعلةةمو  ةةيهم مسةةا ين وموهةةم ةآل  يسةة وملأ ها  ةة  الطةةرت مةةن بلةةٍد للةةأ بلةةد   كسةةبأ  مةةن ورارهةة
مسا ين  قراء مسا ينو وجاء ا    طو  الأصايا ة ه ةوصأ ب،ل، مالةه ل  طيةر الصةأام واللوايةةو 

 ليل اللواية  
 طالب:........

تأا ل لذا وصةلأا البلةدا  وال وجةدوا مةن يطومهةم طةاهؤالء اآل قيين الل  يمشأ    ة ة هر وة ،ةر وة ة
 ة م ة بكأ  يصياأ و  ان عند ا لذا واحد   راد يقأع يصيحو  اعج  لو و ة  م ما تور أ ها ة  م مةا 

 طور و تورف ليل يا مامد 
 طالب: إيه يأعي نعرف.

 من طنطا.ليه مورو ةو وذا  ةبأ أالد ليل  اع لك  صغيرو ال..ال لال تور هو من وان جا   
ليةةه لكةةن اللةة  مةةا يوةةرف ا ل ةةا، كيةة  ياةةل هةةذ، الأصةةايا إل وللشةةيق  مامةةد بةةن  اصةةر الوبةةأو  
 لمةةا  ا ق ةةبو يونةة ج ا در ةةب اآل  مةةا   ةةداولها النةةايو وةاب هةةا  ةة  م لةةد ن هةةذا  ن ةةم  ةة   هةةم 
م،ةةل هةةذ، ا مةةأرو وهةةذ، االصةةطالحا  ال ةة  ا قر ةةبو وةوع مةةا يقةةرة، اإ سةةا  يقةةأعج هةةذا عبةة،و 

 يل لأ   جا  كلماٍ  كا ب تداوع م اكةو لكن لها ةار    م،ل هذ، ا مأر.ل
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 ت  ل.
ـ" عةن المشة "فإن  جز"  ـرك  ا لذاتةهو وإ مةا   ةؤجريمـينٍ  كفـارة رب وكف  عليةه  ب والمشة  لةيس مقصةأو 

ا لوباوٍ  ال ت م لال طه.  اإ سا  ةو الم كل   لذا كا  تاطو 
لذا " ينهـابع رق ـلً  نـوى  يكـون  أن إال" لذا ةطلة " الواجب  ن جزئ تُ  التي فهي رق لٍ   ت  ن ر وإذا"

  عي ن لعمه الم وين.
ــ ر وإذا" ــد  يــو  مــن شــهرٍ  اــيا  ن ــو ٍ  أول فقــد  ،فــالن يق  اــيامها أجــزأ رمضــان شــهر مــن ي

    الوباوا  ت ةداأل  همةا مةن جةنٍس واحةدو   ةدأل المنةذور   ة  الم رو ةة وهمةا" ون را لرمضان
 ب لحداهما مق ية وا أرى مؤوا و  قاعد  ال داأل ما ية. من جنٍس واحدو وليس

أم الويةد ال ي أة له ة  يصأم؛    الصيام  " فطرٍ  يو  فقد  ،فالن يقد  يو  ي و  أن ن ر ذاوإ"
م   ةه ممنةأى ة  يصةأمو كمةا لةأ  ةذر  المةرة  صةيا" مكانـه ايومً  واا  ي مه لم أضح  أو" حرام

ن الشهرو  صاوف هةذا اليةأم  ةأم حي ةهاو  ةال ي ةأة لهةا ة   أٍم موين تصأم  أم أمسة عشر م
 تصأمو تصأم  أم ا مكا ه.

 أبـي  ـن الـروايتين إصدى في اامه التشري  أيا  من ايومً  قدومه واف  وإن ،يمين كفارة روكف  "
وهةذا " مـيني كفـارة رويكف  ـ مكانـه ايوًمـ وي ـو  ،ي ومه ال األخرى  والروايل -هللا رصمه- هللا   د
 ل علةةةأ حكةةةم صةةةيام ةيةةةام ال شةةةرا و حكةةةم صةةةيام ةيةةةام ال شةةةرا  الةةةذ  يقةةةأعج طالكراهةةةة يك  ةةة  مبنةةة

اةة طالكراهةو واس دع طأ  الااا يصةأمها لذا لةم ي ةد وم الم وةة والقةرا و  إ ةه يصةأم عشةر  ةيةام اال
 ةياٍم    الاج ل  لم تكن  بله    الساطم وال،امن وال ا م صار  طود،    ةيام ال شرا .

ام يقأعج ال يصأم اليةأم ال ا ةم وإ مةا ي قةدم السةاوي والسةاطم وال،ةامنو ل  لةم ي ةد صةام ةية وبو هم
 أبـي  ـن الـروايتين إصـدى فـي اـامه"ال شرا  مما  دع علأ جأاة صيامهاو وهنا الرواية ا ولةأ 

لم    ه" ميني كفارة رويكف    مكانه ايومً  وي و  ،ي ومه ال األخرى  والروايل -هللا رصمه- هللا   د
 يف  بنذر، الذ  عينه وحدو،.

و اةم ب كمةن  ةرى  ة  صةيام الك ةار   ةهران م  ةاطوينيسمه ولم ا،متتابعً  اشهرً  ي و  أن ن ر ومن"
عةةرض لةةه مةةا   بةةرر لةةه ال طةةر  ةة  رم ةةا  مةةرض ةو  ةةا ر ةو حا ةةب المةةرة   نقطةةم ال  ةةاطم وال 

 يس مر 
 طالب: يستمر.

 ها.
 طالب: يستمر.

  صيام رم ا  ةع م.
رض مة  ةه لذا " بن   وفي فإذا بعضه في مرضف، يسمه ولم امتتابعً  اشهرً  ي و  أن ن ر ومن"

  ا  له ال طر    رم ا .
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   ه ةأل  طما  ذر طهو  لم يأ   طه علأ وجهه." يمين كفارة روكف  "
  اعج ةعيدو ةعيد من ةوع الشهر  أر،. " متتابع بشهرٍ  أت  أصب وإن"
 لماذا    ه ةتأ طالنذر علأ وجهه."  أيه كفارة وال متتابعٍ  بشهرٍ  أت  أصب وإن"
 قدمةةج يونة  هةل ي قةاع م،ةل المسةألة الم" فيـه وصاضـت متتابع شهرٍ  ايا  تن ر  إذا المرأة وك لك"
 "؟متتابع بشهرٍ  أت  أصب إن"

 طالب:........
ألة ال..ال ة ةةةا ة صةةةد المةةةرة  لذا  ةةةذر  صةةةيام  ةةةهٍر م  ةةةاطم وحا ةةةب  يةةةه هةةةل  نطبةةة  عليهةةةا المسةةة

 ا ولأ 
 طالب: ينط    أيها "إذا  وفي بن  وكف ر كفارة يمين" يعني ت ني  أ  ما مض .

 ؟ الو تن  ر للأ ة   نقطم الاي  عنها
 طالب: تنتظر صت  ينقطع الحيض، ثم ت ني  أ  ما مض .

ةما ة  تبن  علأ ما م أ وتصأم طود طهرها من حي ها وت ك   ةر ك ةار  يمةينو ةو ة  تن  ةر للةأ 
    نقطم؛   ه يأتيها كل  هر ما ه  م،ل الرجل هذا مرض والشهر ال،ا   يمكن ما يمرض.ة

 طالب: أو تست د  موانع.
بل  ةو ما ة به ذلك.        علأ كل حاع تن  ر ح أ تنقطم عاوتها لما طسبٍش منها ةو طسبٍش ج 

ـوك ا،شـهرً  ابتـدأ   رٍ  بغير ايومً  فأفطر ،بعينه اشهرً  ي و  أن ن ر ومن"  ةذر ة  " مـيني كفـارة رف 
ةةا طغيةةر عةةذر اب ةةدة  ةةهر ا مةةا هةةأ م،ةةل ذا   بنةة  لذ ا يصةةأم الم اةةرم  ةةهر هللا الم اةةرم اةةم ة طةةر  أم 
 المرض هذا طغير عذرو  إ ه حين،ٍذ  ب دئ  ةهر ا؛   ةه  ةذر ة  يصةأم  ةهر او وكةأ  الشةهر م وين ةا 

طخةالف   ة  ي خل طال  ةاطم لذا  ةذر  ةهر ا ي و يه من ت اطم الشهر لذا ةأل طال ويينو  إ ه ال ي أة له
 ."يمين كفارة روكف   ا،شهرً  ابتدأما لذا  ذر ة  يصأم االاين  أم ا يخ ل  ولأ م  ر  ة ب

 "ي و  أن ن ر ومن"
 طالب: لو ن ر أن ي و  شهًرا معيًنا كمحر ، ثم سافر سفًرا ال صاجل له، ولم يق د...

  ا ر لي  طر 
 لفطر، لكن سافر لأنزهل مثاًل.طالب: ال، هو لم يق د ا
 اآل  هأ مطالش بأاجش.
 طالب: إيه ه ا السؤال.

 ال..ال ي أة له ة  ي سا ر للنعهة.
 طالب:........

 ها.
 طالب:........
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 علأ ا  ل الشهر ما ةلعم طه   سةه ي ةش ة   ل ةعم طةهو مةا ةلةعم طةه   سةه ي ةش...هأ الةذ  ةلةعم طةه
و ولةةةذا  سةةةمم ة ةةة،لة  ةةة  بةةةرامج ال  ةةةاوى  ةةةاٍي  روحةةةأ    سةةةه؛ ولةةةذلك هةةةأ الةةةذ   ةةةي  علةةةأ   سةةةه

  طالوشر يصيدو  طالساحلو يصيدو  طيأر    الوشر ا واأر من رم ا .  
، ومن ن ر ميني كفارة روكف   ا،شهرً  ابتدأ   رٍ  بغير ايومً  فأفطر ،بعينه اشهرً  ي و  أن ن ر ومن"

مـن مـات و أيـه اـو  اـا  » ،و ة  الاةد " رثتـهو   نـه اـا  بـه يـأتي أن ق   فماتأن ي و  
والانابلةةة يخصةةأ ه طالنةةذر ال طمةةا وجةةش طأصةةل الشةةرى يخصةةأ ه طالنةةذرو  يصةةأم عنةةه  « نــه وليــه

عليةةه الصةةال  –وليةةهو والاةةد ، ل  ةةه ةعةةم مةةن النةةذر وإ  كةةا  السةةبش المسةة،أع عنةةه وجةةأا  النبةة  
ول ةا الاةد ،     ةصله صيام  ذرو  المةذهش يقصةرو ه علةأ  ةببهو واخصةأ ه طالنةذرو -والسالم

 ةعم والوبر  طومأم الل ا ال طخصأص السبش.
 "أقاريه من"ورثته 

 طالب: ايامهم  نه  أ  س ي  الوجوب  أيهم، وال  أ  س ي  التطوع؟
 ال..ال علأ  بيل ال طأى ليس علأ  بيل الأجأ  من طا  الب ر.

 طالب: لو لم ي وموا أصسن هللا إليك؟
 ي طوم عنه.

 طالب: ُيطعم  نه.
 م عنه.ي طو

 طالب:........
 اإطوام واجش ليه بدع عن الصيام.

 طالب:........
 من ترك ه. -جل  وعال-من ترك ه هذا و  ن ه 
 نمـ كـان مـا كـ  وكـ لك ،أقاريـه منورثته   نه اا  به يأتي أن ق   فمات"ومن ن ر أن ي و  

 "وهللا أ أم". إ  الأراة يقأمأ  مقامه لذا  ذر ذلك " طا لٍ  ن ر
 ب:........طال

 ليل  يها 
 طالب:........

 جاء  ؤاع يقأع ةو تقأعج ل ها  ةذر  ة  تصةأم االانةين والخمةيس طيلةة عمرهةاو   أتيهةا الوةاو   ة 
 االانين والخميس ماذا تصنم 

 لعمهةةا ال طةةر بةةال  ةةكو لكةةن هةةل ي  مةةم عليهةةا بةةين الق ةةاء والك ةةار  ةو الق ةةاء  قةةي ةو ال   ةةاء 
ُها لن يكأ     هذ، ا يام الموينة   عليها وال ك ار ؛   ها   ذر  ةيام موينة  ق ا

 طالب:........
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 ها.
 طالب:........

 هأ يارم الصأم ليهو لكن ه   ذر  وم نوب  رع ا من تن يذ هذا النذر.
 طالب:........

 ها.
 طالب:........

 الو الكالم علأ الصيام وال الك ار .
 طالب:........

 ها.
 طالب:........

 ،نا .م س 
 طالب:........

 علأ كل حاع.....
 طالب:........
 ليل  يه 

 طالب:........
 الصأم مبا .
 طالب:........

 للأ ة  يكأ  واجب او والهدف ليل الهدف الشرع  من لي او هذ، الوباو  
 طالب:........
 هأ لذا و أ.
 طالب:........

طعـــه، ومـــن نـــ ر أن يع ـــي هللا فـــال مـــن نـــ ر أن ُيطيـــع هللا فأيُ »الو الاةةةد ، ال يصةةةل  ةةة  هةةةذا 
هةةذا مةةا هةةأ بنةةذر طاعةةةو  ي ةةؤمر طةةهو وال ةمةةر موصةةية  ي نهةةأ عنةةهو  يكةةأ  مةةن طةةا ....  «يع ــه

  بقأ علأ لطاح ه.  
 أالص. «من ن ر أن ُيطيع هللا فأُيطعه، ومن ن ر أن يع ي هللا فال يع ه»

 طالب:........
 مورو ة.

 طالب:........
   ا، وال ما   ا، 
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 :........طالب
 ي د من يأ له.

 يقول: أنا صالًيا أ م  في شركٍل أجن يل؟
المس،ألأ  عن الشركة مسلمأ  ةو غير مسلمين  الذ ن   ألأ  ةمر  و هيةكو ولهةم  ةلطا ل عليةك 

 ن بةه اإ سةا    [141]النسـاء: {ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ}هل هم مسلمأ  ةم ك ار  
 لم،ل هذ، ا مأر.
 طالب:........

 ها.
 طالب:........

يقــول:  أــ  كــ  صــال  مأهــم اــنا ات معــدات كهريائيــل وال شــ هل مــن ناصيــل مجــال  مأهــم، 
أسـهم المسألل هي أن الشركل ُتعطي موظفيها فرال لشراء أسهٍم في الشـركل بسـعٍر ُم ف ـض، و 

  ...الشركل مطروصل في بورال باري
 طالب:........

 ها.
 واسامح.هللا المس وا و هللا يو أ 

 « أطب مطعمك تكن مستجاب الد وة»
 طالب:........

 ها.
 طالب:........

ةةن ة  ال موةةروف ال ةةداألو ال ةةداأل موةةروف ة ةةه لةةأ وألةةب والصةةال  مقامةةة تصةةل  راتبةةة المسةة د   
 تاية المس د.
 طالب:........

 .«وأ ني  أ  نفسك بكثرة السجود»علأ كل حاع الصال  ةع م مس ك،ٍر منه 


